detul Sibiu, pe locul IV in tara la BAC, cu o promovabilitate de 76,81
Peste 75% dintre tinerii sibieni au reusit sa treaca cu bine de "examenul Maturitatii", multi dintre ei cu
note destul de mari. Niciunul nu a obtinut, insa, 10 pe linie, la nivel national inregistrandu-se 63 de medii
de 10, fata de 104, anul trecut. Ministrul Educatiei a declarat ca promovabililitatea la nivel national este in
acest an de 66,41%, rezultatul fiind superior cu peste 7% celui consemnat in sesiunea iunie-iulie a anului
trecut - 59,25%. "Brukenthal" si "Gheorghe Lazar", fruntase in judet
Cea mai mare promovabilitate din judet s-a inregistrat la Colegiul National "Samuel von Brukenthal" din
Sibiu - 99,19%. Din totalul de 123 de elevi inscrisi, au promovat 122. Pe locul al doilea la nivel judetean,
se afla Colegiul National "Gheorghe Lazar", cu o promovabilitate de 99,01%. "Ii felicitam pe aceasta cale
pe absolventi pentru performanta acestora si le multumim profesorilor nostri pentru felul in care au
pregatit profesional promotia acestui an scolar", a declarat Livia Cretulescu, purtatorul de cuvant al ISJ
Sibiu. Rata de promovare a crescut fata de anul trecut. In 2014, inainte de contestatii, 69,02% dintre
elevii judetului Sibiu au promovat examenul de Bacalaureat.
Toti elevii au picat, la doua licee din judet
Daca in fruntea clasamentului se afla licee cu o rata de promovare de peste 90%, ultimele clasate au
intre 0 si 8 procente. La doua licee din judet, niciun elev nu a reusit sa promoveze Baclaureatul. Este
vorba de Liceul Tehnologic "Transcom" Sibiu, unde din 14 elevi inscrisi au participat la examen doar trei
si de Liceul Tehnologic Iacobeni, care a avut patru elevi inscrisi, dintre care doar doi s-au prezentat la
examen. Rezultate slabe s-au inregistrat si la alte licee cu mai putin de 20 de elevi inscrisi la examen.
Potrivit datelor furnizate de ISJ Sibiu, s-au inscris 2.710 candidati din intregul judet la sesiunea
iunie-iulie a examenului de Bacalaureat. 161 au absentat, doi au fost eliminati, iar 589 nu au promovat.
Rata de promovare de 76,81% este trecuta in contul celor 1.958 de candidati care au reusit sa obtina o
medie de peste 6. Candidatii nemultumiti de rezultate au putut sa depuna constestatii, tot marti, intre orele
16-20. Acestia vor afla rezultatele finale vineri, 10 iulie.
Cea mai mare rata de promovare s-a inregistrat in Cluj (82,18%). Pe locul doi se claseaza judetul
Brasov, cu o promovabilitate de 78,74% si pe locul trei judetul Bacau, cu o promovabilitate de 78,34%.
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